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المقدمة
م هذا الكتاب  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد.. فقد ُصمِّ
الذي بني يديك عزيزي الطالب/الطالبة إلثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك في مجاالت التربية الفنية املختلفة، التي 
حصلت على جزء كبير منها أثناء دراستك في املرحلة االبتدائية، وفيه من  املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجعًا أكادمييًا 
مهمًا. جتد في محتوى هذا اجلزء، املخصص للفصل الدراسي األول، وحدتني تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال الرسم 

من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول: البيوت التراثية.

• املوضوع الثاني: دورق املاء.
• املوضوع الثالث: الفن واحلياة االجتماعية. 

وقد روعي في تصميم هذه الوحدة تكامل اخلبرة واستمراريتها وانتقالها من مجال آلخر، فمجال الرسم محبب للطالب/
الطالبات في هذه املرحلة وهو عامل مشترك بني موضوعات الزخرفة والطباعة والتصميم.

وقد بذل اجلهد في اختيار املواضيع، وتنوع األنشطة اإلثرائية التي راعت اإلملام بالتراث احمللي والفن العاملي.
 أما الوحدة الثانية فقد خصصت ملجال الزخرفة وحتتوي على ثالثة موضوعات على النحو التالي:

• املوضوع األول: األفاريز الزخرفية.
• املوضوع الثاني: األلوان في الزخرفة اإلسالمية. 

• املوضوع الثالث: اإلطارات والزوايا الزخرفية.
وقد روعي في هذه الوحدة التعرف على أمناط الزخرفة املختلفة، وُذيِّلت املواضيع املطروحة بأنشطة فكرية وتطبيقية 

تساعد الطالب/الطالبة في تطبيق ما تعلمه واالستفادة منه في حياته العملية.
اإلبداعية  املهارات  تنمية  إلى  يهدف  والــذي  الفصلي  باملشروع  الفصل  مواضيع  ختمت  الفصلي:  املشروع   •
للطالب/ة، بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة 

تربوية جمالية.
وجتد في اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثاني، ثالث وحدات تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال أشغال النسيج 

من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول: النسيج الشعبي.. أصالة وجمال.

• املوضوع الثاني: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.
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وفي هذه الوحدة مت تقدمي معلومات، وأنشطة مفيدة، يرجى منها إثراء خبرات ومعلومات ومهارات الطالب/الطالبة 
عن عالم النسيج الشعبي، الذي ميثل حرفة وفن شعبي تهدده الصناعات احلديثة باالندثار. وقد روعي في هذه الوحدة 

مستوى إدراك الطالب/الطالبة في هذه املرحلة وأهمية تفهم قيمة التراث الفني.
كما ُذيِّلت الوحدة بأنشطة فكرية وتطبيقية، من شأنها تنمية مهارات التفكير وإيجاد الوعي بالبعد املهني للِحَرف 

املختلفة.
الوحدة الثانية: أشغال املعادن وتتكون من موضوعني على النحو التالي:

• املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.
• املوضوع الثاني: مجّسمات جمالية.

وهذه الوحدة تناولت التشكيل باألسالك املعدنية وطرق الربط أو الوصل امليكانيكي، وتشكيل املجّسمات اجلمالية 
بواسطة سماكات مختلفة من األسالك. باإلضافة إلى املمارسة العملية، هناك أنشطة تذوقية وجمالية مناسبة يستطيع 

الطالب/الطالبة القيام بها مبفرده أو مبساعدة أحد أفراد عائلته.
الوحدة الثالثة: مجال الرسم.

• املوضوع األول: فن العمارة في بالدي.
إنشائها، كما أن هناك  التقليدية واحلديثة، وطرق  املباني  العمارة، وموارد  التعرف على فن  يتم  الوحدة  وفي هذه 
أنشطة مفيدة يستطيع من خاللها الطالب/ة القيام بالتخطيط والتصميم املبسط، وتخيل التصميمات املناسبة للمباني 

احلديثة بشكل إبداعي.
اإلبداعية  املهارات  تنمية  إلى  يهدف  والذي  الفصلي  باملشروع  الفصل  مواضيع  ختمت  الفصلي:  املشروع   •
إبداعية نفعية تعاونية ذات  الدراسي لعمل تصاميم  الفصل  التي مت دراستها خالل  الفنية  للطالب/ة، بدمج املجاالت 

طبيعة تربوية جمالية.
كما جتد في اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثالث، أربع وحدات تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال التشكيل 

باخلزف من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول: التلوين بالبطانات الطينية.

• املوضوع الثاني: أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق جتفيفها.
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في  درستها  التي  تلك  عن  تزيد  بها،  الزخرفة  وطرق  الطينية  البطانات  عن  إثرائية  مواضيع  الوحدة  هذه  وفي 
حصص التربية الفنية، كما أن هناك أنشطة مفيدة تستطيع األسرة بكاملها االستفادة منها.

الوحدة الثانية: مجال أشغال املعادن.
• املوضوع األول: التلبيس باآليتان.

الوحدة الثالثة: مجال أشغال اخلشب، واحتوت على موضوعني على النحو اآلتي:
• املوضوع األول: احلفر على اخلشب.

• املوضوع الثاني: إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية.
وفي هذين املوضوعني الكثير من األنشطة، التي سوف تثري - بإذن اهلل - ثقافة الطالب/ة عن عالم اخلشب 
والنجارة، وال سيما احلفر واحلز على األخشاب اللينة، وإنتاج أعمال نفعية وجمالية، بعمل إطارات مبتكرة والتعرف 

على الوصالت اخلشبية ووظيفة كل منها مما يثري خبرات الطالب/ة.
الوحدة الرابعة: مجال الطباعة.

• املوضوع األول: طباعة العقد والصباغة.
إنتاج تكوينات  في  وتوظيف ذلك  الفنية،  الصباغة  وأساليب  والعقد،  الربط  بواسطة  الباتيك  وتتناول طباعة 
جمالية بواسطة طباعة العقد. يستطيع الطالب/ة أيًضا أن يتعرف على نبذة تاريخية عن نشأة هذا الفن اجلميل 

وتطوره، وعن اخلامات واألدوات املستخدمة فيه، وعن جماليات هذا الفن وانتشاره في دول العالم.
تعلمه  أن  لم يسبق  ا  إثرائًيّ ُبعًدا  تقدم جميعها  املختلفة، سوف  الفنية  التربية  الوحدات عن مجاالت  إن هذه 
الطالب/ة، ومتثل خبرات جديدة ومعلومات إضافية وتطبيقات عملية وأنشطة إثرائية لتعميق اخلبرات واملفاهيم 

التي سبق تعلمها.
• املشروع الفصلي: ختمت مواضيع الفصل باملشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية املهارات اإلبداعية 
للطالب/ة، بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات 

طبيعة تربوية جمالية.
وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد الذي يهدف إلى حتسني تعّلمهم وممارستهم 

ملجاالت التعبير الفني املختلفة إنتاًجا واستجابة.

         وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعم�لي الفنية تحت اإ�صراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد الأ�صرة الم�صوؤولين. 	 

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤوًل
احر�ص على البتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتب��ع تعليم���ت ال�ص��المة دائم��ً�، وخ�صو�ص��ً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغي جي��دًا لتوجيه�ت ال�ص��المة الخ��صة من معلمي / 	 
معلمتي. 

اح��ذر عن��د ا�ص��تخدام الأدوات الح���دة مث��ل المق���ص 	 
والم�ص��رط واآلت القط��ع، اأدوات الحف��ر عل��ى الطي��ن 
وعن��د  والنح����ص،  المع���دن  تقبي��ب  اأدوات  والخ�ص��ب، 

ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت وغيره�.  

ل ا�ص��تخدم المطرقة اأو المن�ص���ر اإل ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارت��دي القف���زات الواقي��ة عن��د التع�م��ل م��ع ال�ص���ئل 	 
والأل��وان والخ�م���ت الفني��ة والأدوات الح���دة، واأقوم 

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة

ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�ص��ي من الألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

اأرت��دي الكم�م��ة والنظ���رة الواقي��ة عند ا�ص��تخدام 	 
وعن��د  والنف���ذة  المتط�ي��رة  والخ�م���ت  الأدوات 

تنظيفه�.   

اطل��ب م�ص���عدة معلم��ي / معلمت��ي عن��د ا�ص��تخدام 	 
اأجهزة الت�صخين اأو ال�صمغ الحراري. 

اأحر���ص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وب�ب 	 
الف�صل عند العمل ب�لمواد ذات الرائحة النف�ذة.

اح�ف��ظ على نظ�فة وترتيب المك�ن بعد النته�ء من 	 
العمل الفني. 
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اأهداف الرتبية الفنية للمرحلة املتو�سطة

1 ـ إنتاج عمل فني من البيئة احمللية باستخدام ألوان األكريليك واأللوان الزيتية.
2 ـ إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.

3 ـ إدراك دور الرمز في األعمال الدعائية.
4 ـ إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.

5 ـ إبراز بعض القيم الفنية اجلمالية والنفعية في بعض األعمال الفنية املجّسمة واملسّطحة.
6ـ  التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في العصر التيموري وإبراز معنى املنمنمات 

في تلك األعمال.
7 ـ إدراك بعض اخلصائص التشكيلية للخط العربي.

8 ـ تصــميم وحــدة زخرفية جتمــع نوعيــن من أنواع الزخرفة اإلسالميـــة.
9 ـ كتابة وصـف فني ألعمال زخرفية.

10 ـ القدرة على اإلملام بالعديد من املصطلحات وتوظيفها عند الكتابة والتحدث عن مجال اخلزف.
11 ـ الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال اخلزف.

12 ـ إدراك العالقة بني مجال اخلزف وغيره من مجاالت املواد الدراسية األخرى، كالعلوم على سبيل 
املثال.

13 ـ اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في أشغال النسيج.
14 ـ اإلملام ببعض املصطلحات املستخدمة في أعمال النسيج، والقدرة على توظيفها عند التحدث 

عن هذا املجال.
15 ـ إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.

16 ـ الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال النسيج.
17 ـ اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في الطباعة.

18 ـ اإلملام ببعض مصطلحات الطباعة.
19 ـ الطباعة بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.
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20 ـ الطباعة بطريقة الشاشة احلريرية.
21 ـ املقارنة بني األعمال املطبوعة وفق املعايير الفنية.

22 ـ اكتساب القدرة على التشكيل بالسلك، وتعلم طرق الوصل امليكانيكية.
23 ـ القدرة على توظيف األدوات البسيطة التي ُتستخدم لتفريغ النحاس األحمر.

24 ـ التمكن من طالء املعدن املسّطح أو املجّسم باملينا الباردة.
25 ـ اكتساب مهارة استخدام خامات التعتيق.

26 ـ التمّكن من عمل تصاميم زخرفية حللي مستلهمة من التراث الشعبي.
27 ـ التمّكن من التشكيل بالسلك، وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.

28 ـ الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال املعادن.
29 ـ اكتساب مهارة استخدام طرق تشكيل القشرة ولصقها بواسطة الغراء والتفعيل احلراري.

30 ـ اكتساب مهارة استخدام منشار األركيت في تفريغ الزخارف على األبلكاج اللني.
31 ـ التمّكن من عمل مجّسمات بطريقة الوصل الكيميائي )الغراء والوسائل األخرى(.

32 ـ التمّكن من وصف وحتليل القيم اجلمالية في أعمال النحت اخلشبي.
33 ـ القدرة على استخدام آالت احلرق البسيطة على أنواع اخلشب املناسب للحرق.

34 ـ الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال اخلشب.
35 ـ إدراك القيم الفنية لبعض اخلامات.
36 ـ املقارنة الفنية واجلمالية بني عملني.

37 ـ حتديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى احلضارات.
38 ـ إنتاج عمل فني باستخدام خامة البالستيك املستهلك.

39 ـ  إدراك خصائص البالستيك التشكيلية، وإمكاناته الفنية، واألدوات املناسبة للتشكيل به.
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اأهداف الرتبية الفنية لل�سف الأول املتو�سط

1 ـ تنفيذ عمل فني باستخدام ألوان األكريليك ومبواضيع من البيئة احمللية.
2 ـ تنفيذ عمل فني باستخدام العجائن الورقية وإحداث مالمس متنوعة.

3 ـ متييز االجتاهات واألساليب املعاصرة من أعمال فنية تعرض على الطالب/الطالبة.
4 ـ الربط بني الفنون القدمية والفنون املعاصرة فيما يتعلق بأساليب التنفيذ للعمل الفني.

5 ـ إدراك بعض الرموز البصرية في اإلعالنات.
6 ـ تصــميم إطــار زخرفي وفق القواعـــد الزخرفية - التي اكتسبها الطالب/الطالبة - ويلونــــــه.

7 ـ التحــدث عن القيـــم الفنيـــة واجلمــاليـــة الزخرفية في العمل.
8 ـ اإلملام بطرق حرق األعمال اخلزفية املنتجة.

9 ـ اإلملام بأنواع وخصائص األفران اخلاصة بحرق األعمال اخلزفية.
10 ـ إنتاج عمل خزفي وجتفيفه وحرقه بإحدى الطرق املناسبة.

11 ـ حتديد إحدى القيم الفنية واجلمالية في العمل.
12 ـ شرح طريقتني من طـرق الطبــاعــة بالربــــط.

13 ـ تعداد خصــائص الصبغــــات املستخــدمــة في الطبــاعـــة.
14 ـ إحداث تأثيرات لونيـــة جميلــة بالطبــاعــة بالربــــط.

15 ـ التحدث عن أهميــة القيــم اجلماليـــة في العمل.
16 ـ التمّكن من التشكيل بالسلك وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.

17 ـ القدرة على الطالء باملينا الباردة على األسطح املعدنية املستوية.
18 ـ إدراك اخلصائص التشكيلية للمعدن.

19 ـ القدرة على التمييز بني األخشاب الطبيعية واألخشاب الصناعية واللدائن الصناعية.
20 ـ التعرف على األدوات املناسبة لسن الطالب/الطالبة والتي ُتستخدم للتحكم في خامة اخلشب.

21 ـ القدرة على لصق قطع مختلفة من األخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.
22 ـ التحدث عن القيم اجلمالية في األعمال اخلشبية احملفورة من التراث الشعبي.



الف�سل الدرا�سي الثاين



6666



67

المحتويات 

الصفحةاملوضوع
الوحدة األولى: مجال النسيج 

٧٢املوضوع األول: النسيج الشعبي: أصالة وجمال
٨٠املوضوع الثاني: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات

٨٦تقومي الوحدة
الوحدة الثانية: مجال أشغال املعادن 

٩٠املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية
٩٨املوضوع الثاني: مجسّمات جمالية

١٠٥تقومي الوحدة
الوحدة الثالثة: مجال الرسم.

١١٠املوضوع: فن العمارة في بالدي.
١١٨تقومي الوحدة

املشروع الفصلي
١٢٠أهداف املشروع الفني

١٢١املشروع الفني
١٢٢املصطلحات

١٢٤فهرس األشكال
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الوحدة الأوىل
مجال النسيج
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:

1 التعرف على اخلامات واألدوات املستخدمة في أعمال الطرق النسجية املختلفة، مثل: النول.
2  تذوق القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج.

3  وصف وحتليل بعض األعمال النسجية من التراث الشعبي السعودي.
4 توظيف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية املنتجة واحلكم عليها.
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موا�سيع جمال الن�سيج:
املوضوع )1(: النسيج الشعبي أصالة وجمال.

املوضوع )2(: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.

الوحدة األولى: مجال النسيجالوحدة األولى: مجال النسيج
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عمل األجداد في العديد من الصناعات اليدوية، وأنتجوا منها العديد من  الفنون اجلميلة  واملفيدة، 
ومن يتجول في أرض املهرجان الوطني للتراث والثقافة »اجلنادرية« الذي يقام سنويًا في مدينة الرياض، 
يدرك حجم املصنوعات التي كان ينتجها األجداد، ومدى جمال تصاميمها وروعة زخارفها. ومن بني 
تلك الصناعات الشهيرة التي أبدع فيها الفنان الشعبي، صناعة املنسوجات التي تضمنت صناعة السالل 
واألواني واحلصير، هذا باإلضافة إلى صناعة املالبس واألقمشة، التي كانت تستخدم في شتى جوانب احلياة.

وفي هذه الصورة الشكل )2،1(، توضح أحد الفنانني 
الشعبيني، وهو ينسج سعف النخيل بيديه، لينتج العديد 
من املنتجات الشعبية اجلميلة واملميزة التي استخدمت في 

شتى مجاالت احلياة، كالسالل واحلصير والقبعات.
ولم يكتف الفنان الشعبي بإنتاج تلك السالل واألواني، 
بل أخذ يزّينها ويلّونها بأشكال وخطوط جميلة استوحاها 
من بيئته احمليطة به. فهو يصبغها قبل أن يقوم بعمل السالل، 
لذلك تظهر السالل مزينة بخطوط وأشكال تنسجم مع كل 

قطعة. 
 فالفنان الشعبي، يعلم جيداً أن من ُحسن إتقان العمل 
املنتج أن يزّينه ويجّمله. وهو بذلك يتمثل مقولة النبي� 
عن عائشة  قالت: قال رسول اهلل �: »إن اهلل تعالى 
عن  ]البيهقي  يتقنه«  أن  عماًل  أحدكم  عمل  إذا  يحب 

عائشة[. 
املنتجات  تلك  تزين  التي  تتبعنا اخلطوط واألشكال  ولو 
لوجدناها تتالءم مع الشكل املنتج، فاملنتجات الدائرية مثاًل، 
بخطوط  األحيان  بعض  وفي  دائرية،  بخطوط  تزّين  كانت 

مثلثة الشكل على األطراف )الشكل 3، 4(.

الشكل )1(: أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

الشكل )2(: نسج سعف النخل يدويًا إلنتاج السالل.

الوحدة األولىالوحدة األولى
الن�صيج ال�صعبي اأ�صالة وجمالالن�صيج ال�صعبي اأ�صالة وجمالالموضوع األولالموضوع األول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ولم تقتصر أعمال النسج على سعف النخيل، بل امتدت لصناعة املنسوجات باستخدام خيوط الصوف 
أو القطن الشكل )5، 6(. وتبدأ تلك الصناعة بغزل كتل الصوف أو القطن لتحويلها إلى خيوط صاحلة 
لعملية النسج. وألهمية ودقة تلك الصناعة، فإن الفنان الشعبي كان يستخدم نواًل خشبيًا كبيراً لتسهيل 

عملية النسج، والذي يسّمى بنول املنضدة، حيث يكون النول 
كبيراً ويوضع على منضدة ليتمكن النّساج من عملية النسج. 
امللك  مبجمع  النساجني  أحــد  توضحان  التاليتان  والصورتان 
عبدالعزيز لكسوة الكعبة املشرفة مبكة املكرمة، وهو يقوم بعملية 
هذه  أهــم  من  أقسام  عــدة  على  املجمع  يحتوي  حيث  النسج 
املصبغة وقسم  الثوب وقسم  احلزام وقسم خياطة  األقسام قسم 
الطباعة وقسم النسيج اآللي وقسم النسيج اليدوي وقسم املختبر 
ويعمل في تلك األقسام أكثر من مئتي عامل سعودي من العمالة 

السعودية املؤهلة واملدربة.
 ولكبر حجم هذا النول، فإن بعض الفنانني الشعبيني في بعض 
مناطق اململكة، ال يضعونه على منضدة أو طاولة، بل يكون ممتداً 
على سطح األرض الشكل )7، 8(، أو يعمل على سطح األرض 
فوق حفرة ينزل إليها الفنان الشكل )9(، وترتفع منها أعمدة 
ُتسّمى »الدرءات« لشد خيوط السدى، وهذه العملية ُتسّمى 
»اللقي« حيث يتم تبادل حتريك نصف خيوط السدى، وذلك 

لتسهيل مرور املكوك املمسك باللحمة من خاللها.
استعمااًل  األنسجة  أنواع  أكثر  من  املنسوجة  األنسجة  تعتبر 
األحيان-  أغلب  في  وتعتبر-  واملالبس،  كاألغطية  وتناواًل، 

الشكل )4(: منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.الشكل )3(: فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يديه.

الشكل )5(: أحد نّساجي كسوة الكعبة املشرفة.

الشكل )6(: نالحظ كيف ميرر النّساج املكوك.
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خيوط السدى واللحمة هما العنصران األساسيان في جميع 
بناء األنسجة في صور وأشكال  األنسجة، والتي متكننا من 
متعددة منها البسيط ومنها املعّقد، وفي الواقع فإن طريقة بناء 
هذه األنسجة ليست بالصعوبة التي تبدو عليها ألول وهلة؛ 
لذا فإننا سنقوم بإنتاج قطعة نسيج، وباستخدام نول البرواز 

اخلشبي.

خطوات عمل النول اخلشبي:

الشكل )7(: الحظ النّساج داخل حفرة.

الشكل )8(: النّساج هنا يجلس على األرض.

الشكل )9(: نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة.

اخلطوة )2(

املسّمى  اخلشب  لوح  من  قطعة  نحضر   11

»كنتر«، مبقاس30×50 سم.
نقوم بعمل مربع في املنتصف، مبقاس 20×40سم،    

22

أي بترك 10سم من جميع اجلوانب. 

اخلطوة )1(
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نول  لديك  ليصبح  املــربــع،  بتفريغ  نقوم    33

خشبي.
باستخدام  خشبي  ــرواز  ب بعمل  نقوم  أو   44
املقاس  يــكــون  بحيث  خشبية،  أعــمــدة 
املقاس  )حسب  الداخل30×40سم  من 

املتوفر لدى الطالب(.

إلى  املتقابلني  العمودين  بتقسيم  نــقــوم    55

خطوط يفصل بينها 1 سم، أو نقوم بإلصاق 
ورق مربعات على العمودين اجلانبيني.

سنتيمتر  كل  على  مسامير  بوضع  نقوم    66

عن  مسمار  كل  يفصل  بحيث  واحــد، 
اآلخر 1 سم.

اخلطوة )4( اخلطوة )3(

اخلطوة )6( اخلطوة )5(
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خطوات عمل قطعة من النسيج:

باستخدام  وذلــك  التسدية،  بعمل  نقوم   11
خيط قطني أبيض وقوي، بربط اخليط في 
أول مسمار ثم شده للمسمار الذي يقابله 

في اجلهة األخرى.

بقوة  الــســدى  نــحــرص على شــد خــيــوط   22
ستقطعها،  الـــزائـــدة  فــالــقــوة  مــتــوســطــة، 
متراخ  نسيج  إنتاج  إلى  يــؤدي  والتراخي 

غير جيد.

نختار ثالثة ألوان من الصوف على األقل، ونقوم   33
مختلفة  بتشكيالت  ــك  وذلـ الــلــحــمــة،  بعمل 

ومتنوعة. وهي على سبيل املثال كالتالي:
  أ - اخليوط األولى بألوانها املختلفة، تعمل بطريقة 

.1/1
ب - اخليوط الثانية بألوانها املختلفة تعمل بطريقة    

.1/2
ج - اخليوط الثالثة بألوانها املختلفة تعمل بطريقة    
ننّوع  وهكذا  الثانية..  الطريقة  عكس  أي   2/1
أن  ونالحظ  اللحمة،  عملية  طــرق  في  ونشكل 
األشكال التي ستظهر لنا ستكون مختلفة ومتنوعة 

اخلطوة )2( اخلطوة )1(

اخلطوة )3(
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كما هو ظاهر في الصور التالية:

اخلطوة )5( اخلطوة )4(

الشكل )10( الشكل النهائي لقطعة النسيج بعد االنتهاء.
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نشـاط نشـاط ))11((

نشاهدها،         التي  الشعبية  املنسوجة  للصور  والفنية  نقوم بوصف األشكال اجلمالية   
جدار  على  املوجودة  األخرى  الزخرفية  األشكال  وبني  بينها  ونقارن   )11( الشكل 

والباب   ،)12( الشكــل  البيــت 
الشكل )13(، هل هنالك تشابه؟ هل 
الشكل  هو  وما  بينها؟  عالقة  هنالك 
املنسوجات  يف  املتكرر  الهندسي 

واألبواب؟

 الشكل )11(

 الشكل )13( الشكل )12(
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نشـاط نشـاط ))22((

نسيج  قطعة  بإنتاج  نقوم 
نوّظف  أن  ونحاول  أخــرى، 
فيها خامات أخرى غير خيوط 
نستخدم  كـــأن  الــصــوف، 
شرائط األقمشة، أو اخلرز، أو 
امللونة، كما  البالستيك  قطع 
 )14( الشكل  لك يف  سيظهر 

التالي:

الشكل )14(: قطعة نسيج بخامات مختلفة.

نشـاط نشـاط ))33((

 من خالل شبكة اإلنترنت، وباستخدام محركات البحث، نحاول أن نبحث 
عن أشكال نسجية أخرى مختلفة ومتنوعة، وجنمع تلك الصور يف ملف، لنكّون 

بها أرشيفًا ومكتبة خاصًة بنا.
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على الرغم من ندرة صناعة النسيج اليدوي، وقلة األفراد الذين يعملون فيه، إال أن هنالك العديد 
من الفنانني التشكيليني الذين وجدوا في النسيج خامة جميلة ميكن توظيفها في لوحات فنية جميلة. 
ومن هؤالء الفنان السعودي فايز احلارثي أبو هريس، كما تظهر أعماله في الشكلني )15(، )16(. 

الشكل )16(الشكل )15(

يقوم الفنان بلصق قطعة من القماش- وغالبًا ما تكون خيشًا - على سطح اللوحة، ثم يقوم بعمل 
تكوينات وأشكال مختلفة عليها، ويستخدم الفنان درجات لونية متقاربة، فنجده في اللوحة  اليمنى 
الشكل )15( استخدم األلوان الساخنة، كدرجات اللون األحمر والبرتقالي واألصفر. أما في اللوحة 
التالية الشكل )16( فاستخدم الفنان األلوان الباردة، كدرجات األخضر واألزرق، وإن أضاف عليها 

بعض األلوان الدافئة.

الوحدة األولىالوحدة األولى
القيم الفنية واجلمالية للمن�صوجاتالقيم الفنية واجلمالية للمن�صوجاتالموضوع الثانيالموضوع الثاني

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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أن  استطاع  السعوديني،  الفنانني  بعض  أن  كما 
في  املــوجــودة  والفنية  اجلمالية  القيم  من  يستمد 
هؤالء  ومن  اللوحة،  في  توظيفها  ويعيد  النسيج، 

الفنانة السعودية رائدة عاشور - الشكل )17(.
 فالفنانة هنا استعارت األشكال الزخرفية الشعبية، 
التي توجد على أشكال ومنتجات مختلفة ومتعددة، 
جميلة  لوحة  في  توظيفها  لتعيد  النسيج،  وخاصًة 

ومتناسقة.

الشكل )17(

الشكل )19(: لوحة للفنان زمان جاسم 1414هـ.الشكل )18(: لوحة للفنان ياسر أزهر 1416هـ.

كما استخدم فنانون آخرون القيم الفنية واجلمالية، واألشكال الشعبية املوجودة على النسيج ليعيدوا 
صياغتها وتوظيفها في اللوحة التشكيلية كالفنانني ياسر أزهر، وزمان جاسم )في الشكلني السابقني 
)18، 19(، حيث لم نشاهد في اللوحة أي قطعة نسيج، ولكن الفنانني من خالل األلوان واخلطوط 

استطاعا أن يعطيا لوحتيهما إحساسًا باملنسوج الشعبي.
 وعلى الرغم من قلة الفنانني التشكيليني الذين يستخدمون النسيج كأعمال فنية قائمة بذاتها، 
إال أن هنالك محاوالت متميزة في هذا املجال، ومن بينها ما قامت به الفنانتان السعوديتان/ سناء 



82

صميالن، وليلى سالغور، من استخدام اخليوط 
»لغة  معرضهما  في  فنية،  كأعمال  والنسيج 

اخليوط« الذي أقيم سنة 1416هـ بجدة.
من  العديد  بإنتاج  الفنانتان  قــامــت  ــد  وق
األعمال الفنية النسجية، املسطحة واملجسمة، 

منها األشكال )20(، )21(، )22(.

الشكل )20(: للفنانة ليلى نور عبدالغني سالغور 1416هـ.

الشكل )22(: للفنانة  سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.الشكل )21(: للفنانة سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.
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 Myriam Gilby-Rhythm of
Blue Verticals

Bewick Ball.September SunsetJ.A.Halder-High Up,
Far North

الشكل )23(
 مايرام جلبي - إيقاع األعمدة الزرقاء.

الشكل )24(
بويك بول - غروب سبتمبر.

الشكل )25(
 ج.أ.هالدير - أفق أقصى الشمال.

واآلن نحاول أن نستفيد من قطع القماش املستخدمة، وأن نقوم بنسجها كما تعّلمنا سابقًا، وهذه 
هي اخلطوات:

املستهلك،  القماش  بقايا  من  قطعًا  جنمع   11  
ال يهم إن كانت بألوان وأشكال مختلفة، 

فهذا أجمل وأفضل.

22 نثبت أشرطة من القماش على أحد جانبي 

النول اخلشبي، ومنررها إلى اجلانب اآلخر.

اخلطوة )1(

اخلطوة )2(

العامليني، قطعًا نسجية ذات أشكال وتصاميم مختلفة، ومن هذه  الفنانني  العديد من   كما أنتج 
القطع الشكل )23، 24، 25(: 
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القماش،  من  الطويلة  الزوائد  نقص   33  
ليس مهمًا أن تكون متساويًة متامًا.

بــاجلــانــب اآلخــر.  الــقــمــاش  نثبت طــرف   44  
تكتمل  حتى  اخلطوة  هــذه  تكرار  نعيد 

التسدية.

بعملية  ونقوم  آخــر،  قماشًا  نختار  اآلن   55  
اللحمة، نستمر ونكتشف ماذا سينتج لنا 

من أشكال وألوان متداخلة.

اخلطوة )3(

اخلطوة )4(

اخلطوة )5(

نشـاط نشـاط ))11((

 لنشاهد الشكل )26( أمامك صورة 
إلحدى الكرات، وقد أحيطت بقماش 
هذا  مبثل  القيام  تستطيع  هل  واحــد، 
ألوان  ذات  أقمشة  مستخدمًا  العمل، 
حاول  متعددة؟  ومبساحات  مختلفة، 

مستفيدًا من الشكل )27(.

الشكل )26(

الشكل )27(
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نشـاط نشـاط ))22((

 نقوم بزيارة ملواقع اإلنترنت، باحثني عن لوحات فنية لفنانني سعوديني أو 
عرب، أنتجوا لوحات فنية باستخدام األقمشة واملنسوجات املختلفة. جنمع 
تلك األعمال، ونضعها يف ملف، مضيفني إليها -قدر اإلمكان- اسم الفنان، 

واسم العمل الفني، وتاريخه، ومقاسه، واخلامات التي استخدمت فيه.

نشـاط نشـاط ))33((

 من خالل فن الكوالج، قم بتنفيذ لوحة فنية مستعيًنا باخلامات من حولك، 
محدًثا تأثيرات مختلفة ومالمس وبروًزا ذا مستويات متعددة.
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
أكمل الفراغ في العبارات التالية:

         غالبا خيوط ................. و ................. هما العنصران األساسيان في جميع األنسجة.
         أثناء جتهيز النول نربط خيط السدى في املسمار، ثم نشده للمسمار الذي ..................

        .................................. عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة، تستخدم لتمرير خيوط 
اللحمة بني خيوط التسدية. 

السؤال الثاني: 
د خطوات عمل النول اخلشبي. عدِّ

السؤال الثالث:
ماهي اخلامات األخرى غير خيوط الصوف التي ميكن توظيفها في إنتاج قطعة نسيج؟ عددها.

11

22

33
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الوحدة الثانية
مجال أشغال املعادن
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نتوقع من الطالب/الطالبة بعد نهاية الوحدة:
1  تعّلم مفردات ومصطلحات تساعد الطالب على وصف القيم اجلمالية للتصميمات املعدنية.
2 التعرف على نبذة تاريخية عن استخدامات املعادن في مناذج نفعية وجمالية من العصور اإلسالمية.

3 استخدام السلك املرن في تشكيل أشكال مجّسمة جمالية ونفعية.
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موا�شيع جمال اأ�شغال املعادن
املوضوع )1(: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.

املوضوع )2(: مجسمات جمالية.

الوحدة الثانية: مجال أشغال المعادنالوحدة الثانية: مجال أشغال المعادن
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المقدمة

بأنواعها  املعادن  الفنانني  من  العديد  يستخدم 
برع  وقــد  جميلة،  فنية  أعمال  لتنفيذ  املختلفة 
العديد  وأنــتــج  املسلم،  الفنان  املــجــال  هــذا  فــي 
كاملباخر،  والرائعة،  اجلميلة  الفنية  األعمال  من 
املصاحف،  وصناديق  واألبــواب،  والشمعدانات، 
واألسلحة، والثريات )النجف( واحللي؛ فازدهرت 
صناعة املعادن في العصور اإلسالمية، ثم ما لبث 
توجد  التي  املصنوعات،  هذه  مثل  إنتاج  قل  أن 

اليوم في متاحف عربية وعاملية. )الشكل 28(.
الشكل )28(: مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس ومكفت 

بالفضة، مزخرف ومفرغ -القرن 13م.

أساليب الزخرفة: 
املعادن  على  الدق  )وهو  »الريبوسية«:  الطرق  بواسطة  املعادن  بزخرفة  املسلم  الفنان  يكتف  ولم 
بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح(، أو زخرفتها بالتفريغ: )وهو إزالة جزء من 
املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر، فتظهر الرسوم واألشكال أعمق من السطح( بل أضاف 

إليها قيمة جمالية أخرى وهي »التكفيت«.
)والتكفيت هو التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل احملفور شريط 
ويدق  معدن،  من  أكثر  باستخدام  أو  األحمر  النحاس  باستخدام  أو  الفضة،  أو  الذهب  أسالك  من 
الشريط ليصبح على مستوى واحد مع السطح وكأنه جزء منه( ليضفي على النحاس جمااًل وقيمة 

فنية أعلى مما لو كانت بالنحاس فقط -)الشكالن 29، 30(.

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
الت�سكيل املبا�سر بالأ�سالك املعدنيةالت�سكيل املبا�سر بالأ�سالك املعدنيةالموضوع األولالموضوع األول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الشكل )29(:شمعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة 
- متحف الفن اإلسالمي، القاهرة 1269م.

الشكل )30(: معطرة من النحاس املكفت بالذهب 
والفضة -متحف الفن اإلسالمي، القاهرة -القرن 14م.

أنواع املعادن:
املعادن،  من  مختلفة  وأشكال  أنــواع  هنالك 
لطبيعتها  وفــقــًا  مــتــعــددة  ألــــوان  ذات  ــي  وهـ
اآلالت  مــن  العديد  منها  وتصنع  ومــصــادرهــا 
واألجهزة وأيضًا األسالك )واألسالك منها ماهو 
مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس، ولكن 
املصنوعة  اليدوية  لألعمال  بالنسبة  أفضلها 
لّينة وميكن تشكيلها  املطاوع ألنها  احلديد  من 
مختلفة  بسماكات  وتــوجــد  بسهولة،  باليد 
النفعية  املنتجات  من  الكثير  منها  تصنع  حيث 

والتزيينية( - )الشكل 31(.

الشكل )31(: أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.
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 كما توجد أنواع مختلفة ومتعددة من »األسالك املشبكة«، وهي أسالك حتوي على فتحات هندسية 
مختلفة الشكل تتقاطع رأسيًا وأفقيًا، وتختلف الفراغات املوجودة في كل سلك وفقًا الستخداماتها.

)الشكل 32(.

الشكل )32(: شكالن مختلفان لشباك السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.

ويعد العمل الفني باستخدام األسالك املعدنية 
خامات  أو  مــواد  تتطلب  ال  فهي  وجمياًل،  ممتعًا 
معدني  سلك  هو  إليه  نحتاج  ما  كل  بل  كثيرة، 
هذا  وزراديـــة،  أســالك،  وقّطاعات  ــرن،  م طويل 

باإلضافة إلى أياد ماهرة وخيال وقدرة وصبر.
املباشر  بالتشكيل  الـــدرس  هــذا  فــي  وسنقوم 
بالسلك املعدني، وسنحتاج إلى اخلامات واألدوات 
املرن، زرادية، قطاعة  النحاس  التالية: أسالك من 

أسالك -الشكالن )34،33(.

الشكل )33(: أسالك من النحاس املرن.

الشكل )34(: زرادية، قطاعة أسالك.
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خطوات العمل

اخلطوة األولى: تشكيل القاعدة العلوية والسفلية وذلك بلف السلك على شكل دائري، ثم حُتنى  11
أطراف السلك ليسهل شبكها.

22 اخلطوة الثانية: لف السلك على قضيب وليكن من اخلشب لعمل احللزوني املركزي.

اخلطوة )2(اخلطوة )1(

وذلك  القاعدة،  مركز  حتى  األساسية  القاعدة  حواف  على  أسالك  خمسة  ثني  الثالثة:  اخلطوة  33
لتدعيمها ثم ُتثنى لألعلى بشكل عمودي.

اخلطوة الرابعة: بعد اكتمال تثبيت األسالك يوضع بداخلها السلك السابق الذي مت لفه  44
بشكل حلزوني.

اخلطوة )4(اخلطوة )3(

55 اخلطوة اخلامسة: تأخذ األسالك اخلمسة وُيحنى كلٌّ منها من األطراف بواسطة الزرادية.

66 اخلطوة السادسة: تثبت القاعدة العلوية في األسالك اخلمسة من األطراف وتلف بالزرادية.
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اخلطوة )6(اخلطوة )5(

77 اخلطوة السابعة: ُيلف سلك على شكل حلزون ثم ُيشد إلحداث فراغ بني الدوائر.
88 اخلطوة الثامنة: يتــم تثبيــت الســلك احلــلزون الســابق على حواف القاعدة العلوية بواسطة  

 أسالك رفيعة.
99 اخلطوة التاسعة: االستفادة من اجلسم كقاعدة للشموع أو باقات األزهار أو غيرها.

اخلطوة )8(اخلطوة )7(

اخلطوة )9(
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»يجب أن َنْحَذر عند استخدام السلك أو الزرادية أو القطاعة فهي حادًة جداً«.

أفكار أخرى باستخدام السلك، كما في الشكلني )35، 36(:

الشكل )36(: سيارة ودباب.الشكل )35(: برواز صورة.
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نشاط نشاط ))11((

نشاط نشاط ))22((

نتأمل الشكلني )38،37( ونحاول أن نصنع أحدهما:   

الشكل )38(: مجموعة فواكه.الشكل )37(: حامل للشموع.

 نقوم بزيارة ملواقع التربية الفنية على اإلنترنت، ونشاهد أشكااًل مختلفة ومتنوعة، نطبع 
مجموعة منها، ونكتب يف ورقة خارجية ملاذا أعجبتنا. 
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فلنشاهد خطوات  أفكار عديدة،  السلك بشكل كروي عمل  بواسطة لف  نستطيع    
العمل التالية ونحاول تنفيذها:

اخلطوة األولى: لف السلك حول بعضه بشكل كروي حتى حجم مناسب، ثم قطعه  11
لعمل كرة أخرى.

اخلطوة الثانية: لف سلك آخر على شكل أوراق شجر وضغطه بواسطة الزرادية لتنظيمه. 22

الثالثة: تثبت األوراق في الشكل الكروي، فيكون لدينا شكل تفاحة. نكرر  اخلطوة  33
اخلطوات إلنتاج عدد من التفاحات.

نشاط نشاط ))33((
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ارتفاعه  يبلغ  باريس.  الفرنسية  العاصمة  في  عام 1889م  في  الشهير   )Eiffel( إيفل برج  بناء  مت 
300 متر )أي مياثل ارتفاعه ارتفاع برج اململكة بالرياض تقريبًا(. ُسّمي البرج بهذا االسم نسبة إلى 
مهندسه »ألكسندر غوستاف إيفل«. يتكون هيكل البرج من 15 ألف قطعة من احلديد الصلب، 
للعمارة احلديثة في القرن التاسع عشر امليالدي،  ويزن قرابة سبعة آالف طن، ويعتبر برج إيفل رمزاً 
فاملميز في هذا البرج أنه مت بناؤه بشكل كامل باستخدام احلديد الصلب، وهو ما لم يكن متعارفًا عليه 

قبل ذلك وبهذا احلجم - )الشكل 39(. 

الشكل )39(: صوره تخيلية جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
ــمــات جـمــالــــيــةالموضوع الثانيالموضوع الثاني ــمــات جـمــالــــيــةجمـ�سّ جمـ�سّ
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وهنالك العديد من املجسمات اجلمالية والفنية 
من  صنعت  والتي  احلبيبة،  مملكتنا  في  املوجودة 

احلديد أو الصلب أو البرونز - الشكل )40(.
في  املــوجــودة  اجلمالية  املجسمات  أحــد  هــذا 
الفنان  بعمله  قام  والــذي  جــدة،  مدينة  كورنيش 
-1925( الــكــرمي  عبد  صــالح  الشهير  املــصــري 
1988م( الذي اشتهر بعمل املجّسمات من بقايا 
متيزاً  املجال  هذا  في  حقق  وقد  واملعادن،  احلديد 

عامليًا غير مسبوق.
هذا  عن  مبعزل  السعوديون  الفنانون  يكن  ولم 
العديد  عمل  في  برعوا  فقد  الفنون.  من  النوع 
املجّسمات  تلك  ســواًء  اجلمالية،  املجسمات  من 
الصغيرة  الفنية  األعمال  أو  الكبيرة،  »امليدانية« 

كما في الشكلني )41، 42(.

الشكل )40(: مجّسم على كورنيش مدينة جدة -للفنان املصري 
صالح عبدالكرمي رحمه اهلل.

الشكل )41(: مجّسم ميداني من مجّسمات 
جدة اجلمالية.

الشكل )42(: مجّسم صغير: الهرم املقلوب للفنان السعودي 
صديق واصل 1999م.



100

بعمل  قاموا  السعوديني،  الفنانني  بعض  أن  كما 
عملية  أسندوا  ثم  معدنية،  ملجسمات  تخطيطات 
الفنان  هؤالء  ومن  متخصصة،  شركات  إلى  بنائها 

بكر شيخون ، )الشكل 43(.
نحن نستطيع أن نقوم مبثل تلك األعمال الفنية، 
مستخدمني األسالك املعدنية املرنة واللينة كما في 

الشكلني )44، 45(.

الشكل )43(: كتلة تائهة للفنان السعودي بكر شيخون 
1998م.

الشكل )45(: معّلقة جدارية.الشكل )44(: وحدة إضاءة.
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كيفية صنع السلك

بدءاً من العصور القدمية وحتى القرن الرابع عشر امليالدي، كان السلك يصنع ِبَطْرق الفلزات في 
شكل ألواح، ثم تقطع تلك األلواح إلى شرائح يتم تدويرها بالطرق، بعد ذلك أدخلت طرائق بدائية 
التاسع عشر  القرن  أواسط  في  إجنلترا  في  مرة  أول  آليًا  املسحوب  السلك  ُصنع  وقد  السلك.  لسبك 
امليالدي، وحاليًا تصنع كافة األسالك آليا من الفلزات )النحاس األحمر واألصفر واألملنيوم واحلديد 

والفوالذ والذهب والفضة(.
ودخل في العديد من الصناعات واالستخدامات ومنها االستخدامات الفنية حيث استخدم كخامة 

من خامات التشكيل الفني، منها احللي واألعمال الفنية املجّسمة واملسّطحة.

11 باعثة على املرونة والطالقة التشكيلية.

ال تشغل حيزاً في الفراغ، بل تقسمه وحتصره. 22

أكثر اخلامات تعبيراً عن القيم اخلطية في الفراغ. 33
من اخلامات املعبرة عن احلجوم الفراغية. 44

قابليتها للسحب والطرق والثني واللف. 55

متعددة الثخانات واألنواع ودرجة الصالبة. 66

ميكن توصيل أجزائها بواسطة اللحام والربط واللف. 77

الشكل )46(

خصائص األسالك:  الشكل )46(



102

األدوات األدوات والخاماتوالخامات

أسالك معدنية مرنة، زرادية، قّطاعة أسالك.

نقوم بإحضار أسالك ذات سماكات مختلفة، ونقوم بثنيها - اخلطوة )1(. 11

خطوات التنفيذ

اخلطوة )1(: ثني السلك.

نقوم بعمل أشكال متنوعة لألسماك، محاولني وصل املعادن بالضغط والربط - اخلطوة )2(. 22

اخلطوة )2(: أشكال متنوعة من األسماك.
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دائــري، ونقوم بعمل أسالك  إطــاراً نصف  نحضر  33
تلك  نلصق  ثــم  ــواج،  ــ األم يشبه  فيما  عمودية 

األسماك التي صنعناها - الشكل )47(. 

الشكل )47(: مجسم باألسالك.

نشـاط نشـاط ))11((

هنالك العديد من احللي الشعبية املصنوعة من املعادن كما يف الشكل )٤8(، وهي 
ذات أشكال جميلة ومميزة، لنجمع صورًا لها ونحاول أن نصنع مثلها، مضيفني إليها بعض 

األحجار أو اخلرز أو القطع البالستيكية.

الشكل )48( مجموعة حلي شعبية.
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نشـاط نشـاط ))22((

يف  اجلمالية  املجّسمات  تناولت  التي  املكتبات  يف  الكتب  من  العديد  توجد 
اململكة، نحاول أن نّطلع عليها، وأن نقرأ عن جماليات تلك املجّسمات، ثم نختار 
بعضها ونكتب يف ورقة واحدة انطباعنا عنها. أي نقوم بوصفها ثم نفكر ماذا قصد 
الفنان بتلك األشكال، وكيف قام ببنائها، وهل نرى أن مكانها مناسب، وأن أشكالها 
تتناسب مع بعضها البعض، وهل طريقة حلم وتثبيت تلك القطع، تتناسب مع طبيعة 

املعادن؟
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      تقومي الوحدة: 

السؤال األول:
ضع الكلمة املناسبة في الفراغ املناسب لها:

)التكفيت، الريبوسية، السلك املعدني(
          .................: عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز 

عن السطح.
         .................: عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس، ويوجد 

بسماكات مختلفة.
          .................: عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل 

احملفور شريط من لون معدن آخر مغاير.
السؤال الثاني: 

تتـميز األسالك بعدة خصائص اذكر أربعة منها. 
السؤال الثالث:

ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:
           املجسمات امليدانية: عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول 

العمل وتغيير زاوية الرؤية  ) (. 
         الزخرفة بالتفريغ عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن 

السطح  )  (. 
        األسالك املعدنية صلبة لذلك يسهل التشكيل بها )   (. 

      مت بناء برج إيفل الشهير في عام 1889م في باريس وارتفاعه 100متر أقل من برج اململكة في 
الرياض  )   (.  

11

11

22

33

44

22

33
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الوحدة الثالثة
مجال الرسم
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نتوقع من الطالب/ــة يف نهاية الوحدة:
1 معرفة نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة.

2 استعراض بعض األعمال من احلضارات القدمية ومعرفة طرق التنفيذ املختلفة.
3 مناقشة أعمال تقليدية واالستفادة من املوارد احمليطة في بيئة اململكة العربية السعودية.

4  تنفيذ تصميم ملباني مستوحاة من البيئة احمللية.
5  عرض مناذج من األبراج واملباني في اململكة العربية السعودية.
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املوضوع: فن العمارة في بالدي.

الوحدة الثالثة: مجال الرسمالوحدة الثالثة: مجال الرسم
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نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة

المباني التقليدية

إلى  سعى  فقد  األرض،  على  اإلنسان  وجــود  مع  بدأ  العمارة  فن 
فيه،  يعيش  بناء مسكن  من  يتمكن  به حتى  احمليطة  املواد  استخدام 
الطقس والتضاريس ملا  بناء مسكنه تغيرات  وقد راعى اإلنسان عند 
قد يتعرض له من عوامل طبيعية، فقامت األمم السابقة بنحت اجلبال 

التخاذها مسكن لهم، والتي ذكرها اهلل في قوم ثمود بقوله تعالى:
زب گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ رب)١(، وقال تعالى:

زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻرب)٢(. وما نشاهده في مدائن 
صالح بالعال التي تقع مبنطقة املدينة املنورة في الشمال الغربي من اململكة العربية السعودية إال مثااًل 

على ذلك، الشكل )٤٩(.

حرصت الشعوب البشرية على االستفادة من املوارد احمليطة بها من أجل حتويلها إلى منازل، ومن أهم 
هذه املوارد التقليدية في بناء املباني:

1- احلجارة:
وهي احلصى الذي يؤخذ غالًبا من أماكن خاصة معروفة في اجلبال 

والتالل الصخرية التي يبنى بها املباني، كما في الشكل )٥٠(.

الشكل )٤٩(: مدائن صالح 
بالعال.

الشكل )٥٠(: بيوت من احلجارة في قرية رجال 
أملع بجنوب اململكة العربية السعودية.

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
فن العمارة يف بالديفن العمارة يف بالديالموضوع:الموضوع:

رابط الدر�س الرقمي

www. ien .edu .sa

 )١( سورة احلجر اآلية:82.
)٢( سورة الشعراء اآلية:١٤٩.
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2- الطني واللنب:
أ- الطني: أكثر املواد األساسية استخداًما وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق اململكة. وهو 
شبيه بالطمي أو الغرين، لونه مائل إلى السمرة أو احلمرة الداكنة، يؤخذ من األراضي الطينية أو املزارع 

أو من مجرى السيول وقيعان األودية والبرك واملستنقعات بعد أن يجف ماؤها تكون صاحلة للبناء.
ب- اللنب: الطوب الطيني غير احملروق يصنع من الطني ويجفف حتت أشعة الشمس ويصنع اللنب 
بامللنب من الطني املخلوط بالتنب أو ما يسمى بالقش؛ ليمنع تشققه وامللنب أو امللبان هو إطار مستطيل 
اجلدران  منها  تشكل  التي  املداميك  بناء  في  ويستخدم  والسفلى  العليا  جهتيه  من  مفتوح  خشبي 

كالشكل )٥١، ٥2(.

3- الوبر والصوف:
استخدمت خيوط نسيج غزل شعر اجلمال واألغنام 
في بناء بيوت الشعر البدوية في املناطق الصحراوية التي 
يغلب عليها طابع الترحال من منطقة إلى أخرى. كما 
ُدو(، كما في الشكل )٥٣(. استخدم في صناعة )السَّ

الشكل )٥2(: قلعة تبوك.الشكل )٥١(: بيوت من الطني في الدرعية التاريخية.

الشكل )٥٣(: بيت الشعر.

4- اخلشب:
يستخدم اخلشب في مختلف أنواع البناء التقليدي 
والنوافذ  األبواب  ولصنع  والطمام  للتسقيف  وخاصة 
اجلــدران، كما يستعمل في  التي تثبت في  واألوتــاد 

صنع الرواشني، كما في الشكل )٥٤(.

الشكل )٥٤(: سقف من اخلشب.
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الشكل )٥٥(: مسجد اخلليفة عمر بن اخلطاب �

الشكل )٥8-ب(: فن القط داخل بيت في عسير.الشكل )٥8-أ(: بيت من عسير.

الشكل )٥٧(: قرية تراثية.الشكل )٥٦(: السوق في القصيم.

شواهد من التراث الثقافي في بالدي

أسهم فن العمارة في بناء حضارات األمم ونهضتها وأصبح رمًزا من رموز ثقافتها وتراثها، ويندرج 
اليونسكو )2٠١٧م(  أدرجت  وقد  اليونسكو،  والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  ضمن 
إحدى فنون بالدنا، وهو فن القط العسيري )فن تزيني جدران املنازل في منطقة عسير(، في القائمة 
التمثيلية اخلاصة بالتراث الثقافي غير املادي لدى املنظمة الدولية التابعة لألمم املتحدة. ليكون رمًزا من 

الرموز الثقافية واحلضارية للمملكة العربية السعودية، الشكل )٥8 أ-ب(.

وعند التوسع السكاني بالقرى واملدن عبر العصور اإلنسانية، لم يعد فن العمارة مقتصًرا على بناء 
املساكن، بل أصبح يشمل كافة املباني مثل: املساجد واألسواق، واحملالت التجارية، واملراكز األمنية، 

واملؤسسات اخلدمية العامة، والقصور الفخمة، واملتاحف الكبرى، األشكال )٥٥، ٥٦، ٥٧(.
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ما هو فّن العمارة؟

الطبيعة وفن العمارة

فن وعلم تصميم املباني الذي يهتم بتطبيق مجموعة من التصاميم الهندسية التي تعتمد على رسم 
الهيكل التخطيطي لبناء املباني، واملعالم احلضارية اخلاصة مبكان أو مبدينة ما، وعادة يهتم فن العمارة 
بعكس طبيعة الثقافة العامة، والتراث السائد في املنطقة، وقد يحتوي على مجموعة من الرموز، أو 

املنحوتات الفنية التي تظل من الشواهد على طبيعة فن العمارة في كل حقبة من احلقب الزمنية.

واختيار  املباني  تنفيذ  أسلوب  فيستلهم  الطبيعة  مع  وانسجامه  اإلنسان  بقرب  العمارة  فن  يتأثر 
مواد البناء الداخلة في تشييد وبناء الهيكل اخلارجي والداخلي للبيوت وفي مختلف مراحل إنشائها 

تصميًما وتنفيًذا بعدة عوامل ومن أهمها:
١- العامل البيئي.

2- العامل االجتماعي والثقافي.
٣- العامل التقني واالقتصادي.

وقد أثرت البيئة في تشكيل الطابع املعماري إلى ثالثة أنواع من املباني املختلفة في املواد املستعملة 
وأسلوب التنفيذ وهي كما يأتي:

املباني ذات الطراز:
١- الصحراوي.

2- اجلبلي.
٣- الساحلي.
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المباني الحديثة

تطورت املواد اإلنشائية في إنشاء املباني مع تطور التقنيات واآلالت احلديثة واملعاصرة وهي:
١- اإلسمنت: املادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواًصا متاسكية وتالصقية 
بوجود املاء؛ مما يجعله قادًرا على ربط مكونات اخلرسانة بعضها لبعض. يعتبر أهم استخدام لإلسمنت 
هو املالط واخلرسانة، حيث يربط املواد االصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثيرات 

البيئية.
2- احلديد: مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما ميتلك شكل قضبان إسطوانية بسماكات مختلفة، 
ومنها ما يأخذ شكل القضبان مضلعة األطراف مخصرة الوسط، ويستخدم احلديد في تدعيم اخلرسانة 

وتقويتها، لتسمى عندها باخلرسانة املسلحة.
في  ويستخدم  واملــاء،  الصلصال  من  ويعد  املستطيالت،  متوازي  شكل  على  قطع  الطوب:   -٣
بناء جدران األبنية ما بني األعمدة، كما يوجد نوع منه يستخدم لبناء السقوف إلى جانب احلديد 

واخلرسانة.
٤- الرمل األبيض: هو مسحوق احلجارة، ويخلط مع اإلسمنت واملاء لتشكيل اخلرسانة.

٥- البالط: يستخدم لتغطية أرضيات البناء، ويوجد منه العديد من األنواع، ومنها السيراميك، 
واجلرانيت، والرخام.

٦- احلصى: يفرش أسفل البالط في األبنية للحصول على سطوح مستوية، كما تستخدم كمية 
بسيطة منه في خليط اخلرسانة لزيادة متاسكها مع احلديد.

نشـاط نشـاط ))11((

حّدد/ي نوع الطابع للمباني اآلتية: )الصحراوي، اجلبلي، الساحلي(، مع 
ذكر السبب.

طابع ..............طابع ..............طابع ..............
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الشكل )٥٩(: مطار امللك خالد الدولي 
)الصالة اخلامسة(.

الشكل )٦٠(: مركز امللك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية. الرياض.

نشـاط نشـاط ))22((

لبيتك في املستقبل  الدرس، ارسم/ـي تصميًما مبتكًرا  مستفيًدا مما تعلمت من هذا 
بكراستك أو باملساحة اآلتية:

٧- اجلبس أو اجلص: عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح األرض بفعل احملاليل املائية، وهو 
عبارة عن كبريتات كالسيوم مائية. وتؤخذ من احلجر اجليري بعد حرقه وسحقه في املجاص لتكون 

مادة بيضاء اللون ضرورية ألعمال الطلس والتبييض والتزيني جلدران املباني من الداخل واخلارج.
8- الدهانات: تستخدم لطالء األبنية من الداخل واخلارج بألوان مختلفة.

ويتضح من املباني احلديثة في بالدي كما في األشكال اآلتية: )٥٩، ٦٠(.
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الشكل )٦٧(: برج زيفنج في ناجنينغ، الصني.

وقد تطور فن العمارة بعد صناعة احلديد والفوالذ والزجاج التي فتحت الباب إلمكانية بناء األبراج 
بالزجاج، حيث نشاهدها في بالدنا  العالية والتي تتكون من عدة طوابق في هيكل فوالذي مغطى 

كمعالم حضارية، كما في األشكال اآلتية: )٦١، ٦2، ٦٣( .

الشكل )٦١(: برج اململكة في مدينة 
الرياض.

الشكل )٦٤(: برج خليفة في اإلمارات 
العربية املتحدة.

الشكل )٦٥(: متحف تيت مودرن في لندن 
.)Tate Modern(

الشكل )٦٦(: برج بتروناس ١ وبتروناس 2 
في كواالملبور، ماليزيا.

الشكل )٦2(: برج الفيصلية في 
مدينة الرياض.

الشكل )٦٣(: مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 
العاملي - إثراء في مدينة الظهران.

نماذج من األبراج والمباني العالمية
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الشكل )٦٩(: مبنى وزوكو في أمستردام.الشكل )٦8(: مركز حيدر علييف بأذربيجان.

نشـاط نشـاط ))33((

صّمم/ـي برًجا معمارّيًا حديًثا في املساحة اآلتية:
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السؤال األول: 
 ضع/ـي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيـما 

يأتي:
اجلص هو مادة زرقاء اللون ضرورية ألعمال الطلس والتبييض والتزيني جلدران املباني من الداخل 
)  ( واخلارج.           

 )  ( تقع مدائن صالح مبحافظة العال مبنطقة املدينة املنورة.     
أسهم فن العمارة في بناء حضارات األمم ونهضتها وأصبح رمًزا من رموز ثقافتها وتراثها.  )  (

السؤال الثاني:
هذه  اذكر/ي  املختلفة.  املباني  من  أنواع  ثالثة  إلى  املعماري  الطراز  تشكيل  في  البيئة  تأثر 

األنواع. 
...............................................................................................................................

السؤال الثالث:
عّرف/ ـي:

 فن العمارة: ...........................................................................................................

السؤال الرابع:
ما هي األدوات املستخدمة في تصميم املباني احلديثة؟ 

................................................................................................................................

جج

بب

أأ

تقومي الوحدة: 
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المشروع الفصليالمشروع الفصلي
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1- إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
2- إكساب الطالب/ ـة القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكالت أو قضايا أو أفكار 

ومشاهدات حياتية.
3-تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.

4- منح الطالب/ ـة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات 
املستخدمة في العمل الفني.

5- تشجيع الطالب/ــة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
في  مفاهيمية  فكرة  بتطبيق  الدراسي  الفصل  دراستها خالل  مت  التي  الفنية  املجاالت  بني  دمج   -6

املشاريع الفنية لدى الطالب/ـة.
7- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.

8- دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
9- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.

10- التعبير عن االنفعاالت الوجدانية، ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في 
العمل الفني.

11- إكساب الطالب/ـة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني )الفصلي(أهداف المشروع الفني )الفصلي(
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ثبت المصطلحات 

تفسيح اخليوط: عبارة عن عملية التفريق بني اخليوط النسيجية إلمرار املكوك.
اللحمة بني خيوط  لتمرير خيوط  املكوك: عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة، تستخدم 

التسدية.
عملية التخليل: عبارة عن عملية رفع أحد خيوط التسدية، ومترير خيوط اللحمة من حتتها، ثم 

إنزال اخليط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها.
باستخدام مشط  لتتالصق، ويتم ذلك  البعض  اللحمة بجوار بعضها  اللز: عبارة عن دفع خيوط 

خشبي مخصص، أو بأصابع اليد املجردة.
الضبط: عبارة عن إعادة النظر إلى خيوط التسدية، وشدها بشكل متناسب، ليس بالقوة الزائدة 
أو التراخي البسيط، مما يعيد تهيئة اخليوط وتكون في مجموعها أشكال الوحدات املكّونة للنسيج. 

الطرق الريبوسية: عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن 
السطح.

 الزخرفة بالتفريغ: عبارة عن إزالة جزء من املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر، فتظهر 
الرسوم واإلشكال أعمق من السطح.

 التكفيت: عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على املعدن، ويضغط داخل احملفور 
شريط من لون معدن آخر مغاير.

ويوجد  النحاس،  أو  األملنيوم  أو  الفوالذ  من  عبارة عن قضيب معدني مصنوع  املعدني:  السلك 
بسماكات مختلفة.

املجّسمات اجلمالية: عبارة عن مناذج مصنوعة من مواد مختلفة، مثل احلديد والصلب والبرونز أو 
اخلشب أو احلجر أو الرخام.

املجّسمات امليدانية: عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل 
وتغيير زاوية الرؤي
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احلجارة: وهي احلصى الذي يؤخذ غالبا من أماكن خاصة معروفة في اجلبال والتالل الصخرية التي 
يبنى بها املباني.

الطني: أكثر املواد األساسية استخداًما وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق اململكة، وهو 
شبيه بالطمي أو الغرين، لونه مائل إلى السمرة أو احلمرة الداكنة، يؤخذ من األراضي الطينية أو املزارع.

اللنب: الطوب الطيني غير احملروق يصنع من الطني ويجفف حتت أشعة الشمس.
اخلشب: يستخدم اخلشب في مختلف أنواع البناء التقليدي وخاصة للتسقيف والطمام واألبواب 

والنوافذ واألوتاد التي تثبت في اجلدران كما يستعمل في صنع الرواشني.
اإلسمنت: املادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصا متاسكية وتالصقية 

بوجود املاء، مما يجعله قادًرا على ربط مكونات اخلرسانة بعضها ببعض.
احلديد: مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما ميتلك شكل قضبان إسطوانية بسماكات مختلفة.

الطوب: قطع على شكل متوازي املستطيالت، ويعد من الصلصال واملاء، ويستخدم في بناء جدران 
األبنية ما بني األعمدة.

الرمل األبيض: هو مسحوق احلجارة، ويخلط مع اإلسمنت واملاء لتشكيل اخلرسانة.
السيراميك  ومنها  ــواع،  األن من  العديد  منه  ويوجد  البناء،  أرضيات  لتغطية  يستخدم  البالط: 

واجلرانيت والرخام.
احلصى: يفرش أسفل البالط في األبنية للحصول على سطوح مستوية، كما تستخدم كمية بسيطة 

منه في خليط اخلرسانة لزيادة متاسكها مع احلديد.
اجلبس أو اجلص: عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح األرض بفعل احملاليل املائية، وهو عبارة 

عن كبريتات كالسيوم مائية.
الدهانات: تستخدم لطالء األبنية من الداخل واخلارج بألوان مختلفة.
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الصفحةالشكل

الوحدة األولى: مجال النسيج
املوضوع األول: النسيج الشعبي: أصالة وجمال

72الشكل )1(: أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

72الشكل )2(: نسج سعف النخل يدويًا النتاج السالل.

73الشكل )3(: فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يده.

73الشكل )4(: منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.

73الشكل )5(: أحد نّساجي كسوة الكعبة املشرفة.

73الشكل )6(: طريقة مترير النّساج للمكوك.

74الشكل )7(: نّساج مع نول قدمي داخل حفرة.

74الشكل )8(: نساج يجلس على األرض.

74الشكل )9(: نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة. 

77الشكل )10(: قطعة نسيج يدوية.

78الشكل )11(: قطعة نسيج مزخرفة بوحدات شعبية. 

78الشكل )12(: جدار بيت مزّين بزخارف شعبية.

78الشكل )13(: باب خشبي مزّين بزخارف شعبية.

79الشكل )14(: قطعة نسيج بخامات مختلفة.

فهرس األشكال



125

املوضوع الثاني: القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات

80الشكالن )15-16(: لوحات من أعمال الفنان فايز احلارثي أبو هريس. 

81الشكل )17(: لوحة من أعمال الفنانة رائدة عاشور.

81الشكل )18(: لوحة للفنان ياسر أزهر.

81الشكل )19(: لوحة للفنان زمان جاسم.

82الشكل )20(: قطعة منسوجة للفنانة ليلى سالغور.

82الشكل )21(: قطعة منسوجة مسطحة للفنانة سناء صميالن.

82الشكل )22(: مجسم من النسيج للفنانة سناء صميالن.

83الشكل )23(: لوحة إيقاع األعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.

83الشكل )24(: لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول.

83الشكل )25(: لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ.هالدير.

84الشكل )26-27(: النسيج على سطح كرة. 

86تقويـم الوحدة

الوحدة الثانية: مجال أشغال املعادن
املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية 

ومفرغ  مزخرف  بالفضة،  املكفت  النحاس  من  مصنوعة  مدفأة  أو  مبخرة  الشكل )28(: 
90-القرن 13م، سوريا.

الفن  -متحف  والفضة  بالذهب  املكفت  النحاس  من  شمعدان   :)29( الشكل 
91اإلسالمي القاهرة1269م.
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82الشكل )22(: مجسم من النسيج للفنانة سناء صميالن.

83الشكل )23(: لوحة إيقاع األعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.

83الشكل )24(: لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول.

83الشكل )25(: لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ.هالدير.

84الشكل )26-27(: النسيج على سطح كرة. 

86تقويـم الوحدة

الوحدة الثانية: مجال أشغال املعادن
املوضوع األول: التشكيل املباشر باألسالك املعدنية 

ومفرغ  مزخرف  بالفضة،  املكفت  النحاس  من  مصنوعة  مدفأة  أو  مبخرة  الشكل )28(: 
90-القرن 13م، سوريا.

الفن  -متحف  والفضة  بالذهب  املكفت  النحاس  من  شمعدان   :)29( الشكل 
91اإلسالمي القاهرة1269م.

الشكل )30(: معطرة من النحاس املكفت بالذهب والفضة -متحف الفن اإلسالمي، 
القاهرة -القرن 14م.

91

91الشكل )31(: أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.

92الشكل )32(:شكالن مختلفان لشبك السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.

92الشكل )33(: أسالك من النحاس املرن.

92الشكل )34(: زرادية، قّطاعة أسالك.

95الشكل )35(: برواز صورة.
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الصفحةالشكل

95الشكل )36(: سيارة ودباب.
96الشكالن )37، 38(:حامل للشموع ومجموعة فواكه.

املوضوع الثاني: مجسمات جمالية
98الشكل )39(: صورة جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.

99الشكل )40(: مجسم على كورنيش مدينة جدة للفنان صالح عبدالكرمي.
99الشكل )41(: مجسم ميداني من مجسمات مدينة جدة اجلمالية.

99الشكل )42(: مجسم صغير )الهرم املقلوب( للفنان صديق واصل.
100الشكل )43(: كتلة تائهة للفنان بكر شيخون.

100الشكل )44(: وحدة إضاءة.
100الشكل )45(: معلقة جدارية. 

101الشكل )46(: خصائص األسالك. 
103الشكل )47(: مجسم باألسالك.

103الشكل )48(: مجموعة من احللي الشعبية.
105تقويـم الوحدة

الوحدة الثالثة: مجال الرسم.
املوضوع: فن العمارة في بالدي. 

110الشكل )49(: مدائن صالح بالعال.
110الشكل )50(: بيوت من احلجارة في جنوب اململكة العربية السعودية. 

111الشكل )51(: بيوت من الطني في الدرعية التاريخية.
111الشكل )52(: قلعة تبوك.
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111الشكل )53(: بيت الشعر.
111الشكل )54(: سقف من اخلشب.

112الشكل )55(: مسجد اخلليفة عمر بن اخلطاب ›.
112الشكل )56(: السوق في القصيم.

112الشكل )57(: قرية تراثية.
112الشكل )58:أ(: بيت من عسير.

112الشكل )58:ب(: فن القط داخل بيت في عسير.
115الشكل )59(: مطار امللك خالد الدولي )الصالة اخلامسة(.

115الشكل )60(:  مركز امللك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية. الرياض.
116الشكل )61(:  برج اململكة في مدينة الرياض.

116الشكل )62(: برج الفيصلية في مدينة الرياض.
116الشكل )63(: مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي- إثراء في مدينة الظهران.

116الشكل )64(: برج خليفة في اإلمارات العربية املتحدة.
.)Tate Modern( متحف تيت مودرن :)116الشكل )65

116الشكل )66(: برج بتروناس 1 وبتروناس 2 في كواالملبور، ماليزيا.
116الشكل )67(: برج زيفنج في ناجنينغ، الصني.
117الشكل )68(: مركز حيدر علييف بأذربيجان.

117الشكل )69(: مبنى وزوكو في أمستردام.
118تقويـم الوحدة
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